Arka Ocalenia Stowarzyszenie - "Błogosław, duszo moja, Pana, i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach! On
odpuszcza wszystkie twoje winy, On leczy wszystkie twe choroby" (Ps.103) Bóg chce uleczyć każdego człowieka z każdej choroby
czy to duchowej, czy psychicznej, czy też fizycznej.

Odżywka z miedzi - na słabe, rzadkie włosy

Odżywka odbudowująca, przywracająca włosom właściwą równowagę protein i minerałów, strukturę oraz blask
zniszczonym włosom.
Odżywczy preparat pobudza i odżywia włosy podczas aktywacji naturalnych procesów obronnych
W połączeniu z szamponem odżywczym, zapewnia doskonałe warunki do wzrostu zdrowych włosów.
Właściwości

Odżywka w spray zawiera wysoką koncentrację peptydów miedzi i można go stosować z innymi kuracjami przeciw
wypadaniu włosów.
Miedź – odpowiada nie tylko za prawidłową strukturę i budowę włosów, ale również za ich pigmentację-czyli za
nasycenie i intensywność koloru pasm. Im mniej miedzi w organizmie – tym szybciej płowieją włosy. Miedź wpływa
również na budowę mostków dwusiarczkowych wewnątrz włosa. Rozluźnienie ich wiązań lub zbyt mała ilość owych
mostków znacznie nadwątla całą jego łodygę, a w efekcie pasma stają się cienkie i słabe. Kosmetyki przeciążają takie
włosy i dodatkowo elektryzują oraz puszą.
Miedź jest ściśle związana z procesami biologicznymi odpowiedzialnymi za zdrowie skóry i włosów: metabolizm,
usuwanie wolnych rodników, produkcja melaniny (pigmentacja),inhibitor5-alfa-reduktazy (enzymzamieniający
testosteron w dwuhydrotestosteron odpowiedzialny za łysienie androgenowe).
Miedź świetnie sprawdza się, jako dodatek do kosmetyków o właściwościach przeciwgrzybiczych. Można ją stosować
bezpośrednio na stopy lub paznokcie dotknięte grzybicą, czy zaaplikować do obuwia. Pierwiastek ten znajduje także
zastosowanie, jako składnik dezodorantów, ponieważ wpływa na ograniczenie potliwości oraz eliminację przykrego
zapachu, który powstaje w wyniku bakteryjnego rozkładu potu. Miedź nadaje się również do pielęgnacji skóry
trądzikowej, działa antyseptycznie, ogranicza rozwój bakterii i tym samym wpływa na poprawę jej kondycji.
Miedź bardzo dobrze wchłania się przez skórę. W starej medycynie ludowej była stosowana w formie miedzianych
bransoletek do leczenia stanów zapalnych stawów.
Można używać miedzi także, na co dzień do domowych porządków. Niewielką ilość miedzi można dodawać do środków
czyszczących, aby dodatkowo wzbogacić ich działanie o właściwości grzybobójcze. Szczególnie polecane jest stosowanie
miedzi w miejscach o największej wilgotności, gdzie najłatwiej o rozwój grzybów tj. łazienka.
Stosowanie
Należy stosować codziennie w czasie kąpieli. Łagodnie wmasować w zwilżoną skórę głowy i włosy, pozostawiając na 3-5
minut przed spłukaniem. Stosować ze spray’em, po osuszeniu włosów.
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